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Nijmegen
CDA pleit voor vaste stookplaatsen en regels tegen overlast

‘Leg barbecueën in Nijmeegse
stadsparken aan banden’
Zwartgeblakerde plekken in
het gras, uitgebrande wegwerpbarbecues en veel troep.
Dat is het gevolg van de trend
om op mooie avonden te barbecueën in stadsparken en recreatiegebieden. Het Nijmeegse CDA vraagt nu om regels en openbare stookplaatsen. Die helpen een beetje, is
de ervaring van beheerders
van recreatieplassen.
Anne Nijtmans
Nijmegen

,,We krijgen klachten van burgers
over rondslingerend afval en
schroeiplekken’’, zegt raadslid
Marjolijn Mijling. ,,Vooral in park
Staddijk komt het veel voor, volgens de signalen die wij krijgen.
Misschien omdat hier meer afgelegen hoekjes zijn. Het park raakt
vervuild en beschadigd. Bovendien kan er brand ontstaan bij
droog weer.’’
Het CDA wil van het stadsbestuur weten of het op de hoogte is
van de meldingen en beschadigingen en of het regels wil opstellen.
,,Er is nu geen beleid”, zegt Mijling. ,,Wij willen graag dat dat er

Nijmegen
krijgt zijn
koffiepot terug
Iconisch kunstwerk
van Klaas Gubbels
krijgt ‘broertje’.
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◀ Barbecueën

op een
strandje bij
de Waal in Nijmegen.

Met infoborden kun
je de spelregels
duidelijk maken
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komt. Wij denken aan betere regulering door bijvoorbeeld vaste
stookplaatsen aan te leggen. Met
informatieborden kun je de spelregels duidelijk maken. En je moet
natuurlijk handhaven.’’

Studenten
De parken in Nijmegen worden
veel gebruikt door studenten die
meestal geen tuin of balkon hebben. Populair zijn Goffertpark, Limospark, Kronenburgerpark, Julianapark en Staddijk. Ook grote families trekken vaak naar een park
of recreatiegebied. Verder worden
aan de Waalstrandjes vaak vuurtjes gestookt.
Reinigingsbedrijf DAR treft in
de zomermaanden veel afval in de
parken en op de strandjes en
maakt daarom dan extra opruimronden op zaterdag- en zondagochtend.

Ook bij de recreatiegebieden
rond Nijmegen merken ze dat het
barbecueseizoen is begonnen.
,,Als wij ’s morgens de stranden
schoonmaken, zien we de resultaten van de avondfeestjes’’, zegt
Niels de Haan die voor Leisurelands de plassen rond Nijmegen
beheert.

Bij de Berendonck en de Mookerplas staan openbare stookplaatsen. ,,Die helpen een beetje’’, zegt
De Haan. ,,Het betekent in ieder
geval dat de rommel rond die plek
ligt en het voorkomt schroeiplekken in het gras.’’ Daarom gaat Leisurelands ook bij het Wylerbergmeer en de Groene Heuvels ste-

nen barbecues plaatsen.
,,Natuurlijk controleren wij,
samen met de opsporingsambtenaren van de gemeente. We kunnen niet overal tegelijk zijn.’’ De
ervaring van de beheerder is dat
juist als het druk is, er beter wordt
opgeruimd. ,,Dat heeft te maken
met sociale controle.’’

Veel tegenstemmen wethouder Velthuis
NIJMEGEN In de Nijmeegse ge-

meenteraad zijn gisteravond zeven
wethouders geïnstalleerd. Vier van
hen waren de afgelopen vier jaar al
in functie. Er waren opvallend veel
tegenstemmen voor Bert Velthuis:
van de 39 raadsleden stemden er 14
tegen de benoeming. Voor de andere zes wethouders was er telkens
maar één tegenstem.

SP’er Velthuis kreeg de afgelopen
vier jaar als wethouder veel kritiek,
onder meer over de aankoop van
het slachthuis. De gemeente betaalde Hilckmann miljoenen voor
een verhuizing naar Brabant en behoud van werkgelegenheid, maar
uiteindelijk hief het slachthuis
zichzelf op. Ook zijn cultuurbeleid
lag onder vuur. Toch droeg de SP

hem, samen met collega Renske
Helmer, opnieuw voor als wethouder. De andere partijen in de coalitie, D66 en GroenLinks, gingen akkoord met die voordracht. Velthuis
kreeg een veel kleinere portefeuille.
De andere wethouders zijn: Harriët
Tiemens, Noël Vergunst en Bert
Frings (GroenLinks) en Grete Visser en Monique Esselbrugge (D66).

